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ABSTRACT 

Introduction: Today, urbanization has become an important and complex issue of societies. Urbanrapid 

growth made planners pay more attention to the economic, social, and cultural issues. Therefore, 

improvement of urban environment quality is one of the goals of urban planning. Standard urban furniture 

is not only essential to urban life, but also it will play a major role in citizens' satisfaction with the urban 

environment. 

Objectives: This study aims for assessment of urban furniture satus and  measure the citizens’ 

satisfaction.  

Methodology: This study is descriptive-analytical. Data collection method was literature review, field 

study and questionnaires and interviews with citizens.SPSS software was used for data analysis. 

Spearman correlation coefficient, one-sample t-test and factor analysis model were the method of data 

analysis.  

Geographical Context: The location of study was the intersection of Vali e Asr in Tabriz. 

Result and Discussion: The results of this study showed that the urban furniture status of the area  in 

terms of construction, design and location is lower than the common standards. Also, the satisfaction with 

the furniture in the study area is lower than average. The results of Spearman's correlation coefficient 

indicated that there is more satisfaction with the quality of lighting than other factors and the least of it is 

about security and quality of transportation. 

Conclusion: Existence of appropriate and standard urban furniture improves the quality of urban 

environment, vitality and freshness in urban spaces and ultimately leads to citizens' satisfaction with 

urban spaces.  
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    چکیده
ریهزان را ههای مختلهف برنامههامروزه شهرنشینی به صورت یک مسأله مهم و پیچیده جوامع مختلف درآمده، افزایش سریع آن در دههه مقدمه:

 از شهری محیط کیفیت ارتقای و بهبودارند لذا برآن داشته است که به مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... جامعه توجه بیشتری معطوف د

 زیادی نقش بلکه رود،می شمار به شهری زندگی از ضروریات تنها نه استاندارد شهری مبلمان عناصر وجود است. شهری ریزیبرنامه اهداف جمله

 داشت. خواهد شهری محیط از شهروندان رضایت در

ن محدوده سه راهی ولیعصر تبریز با استانداردها و ضهوابط و میهزان رضهایت شههروندان از هدف اصلی این پژوهش ارزیابی وضعیت مبلما :هدف

 مبلمان این محدوده از شهر تبریز است.

از طریهق بررسهی متهون و مقهارت مهرتبط،  داده هها  یروش جمع آورتحلیلی است.  -نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی :یشناسروش

ههای و اسهتفاده از آزمهون  SPSSشهروندان،  و تجزیه تحلیل داده هها در نهرا افهزار  مصاحبه باو  ، پرسشنامهی و مقایسه ایدانیمبررسی های 

 .انجاا شده استآماری ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون تی تک نمونه ای و مدل تحلیل عاملی 

 محدوده سه راهی ولیعصر در شهر تبریز است.قلمرو جغرافیایی: 

ای )ارزیابی مبلمان با استانداردها( وضعیت مبلمهان شههری موجهود در محهدوده دهد که در ارزیابی مقایسهمینشان  قیتحق نیا جینتا: هاافتهی

شهده سه راهی ولیعصر تبریز با استاندارد های رایج از نظر ساخت، طراحی، مکانیابی متفاوت بوده و در بسهیاری از مهوارد اسهتانداردها مراعهات ن

تر از میهانگین خواهی از شهروندان در مورد میزان رضایت از مبلمان محدوده مورد مطالعه، میزان رضایتمندی پایینمچنین در بخش نظراست ه

روشنایی نسبت بهه سهایر عوامهل وجهود دارد و  کیفیت رضهایت بیشتری ازدهنده آن است که؛ باشد. نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن نشانمی

 باشد.به امنیت و کیفیت حمل و نقل می کمترین آن مربوط

مناسب و استاندارد موجب ارتقاء کیفیت محیط شهری، سهرزندگی، نشهاط و شهادابی در فاهاهای شههری و  مبلمان شهری وجود گیری:نتیجه

 .گردددرنهایت موجب رضایت شهروندان از فااهای شهری می

 

ژه  ندان، محدوده سه راهی ولیعصر تبریزمندی شهروارزیابی، مبلمان شهری، رضایت ها:کلیدوا
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 مقدمه
شهر ایجاد  كی ییهدف غا .دارد جمعیتش تعداد به و خود وسعت به آفرینندگانی که است بزرگ هنری اثر یك شهر

انتخاب  یآزاد ار،یبس یگوناگون با یطیمح نیچن ،کنندیممحیطی خالق و پرورنده برای مردمی است که در آن زندگی 

رار برق شانرامونیپ ستگاهیشهر حداکثر ارتباط را با مردم و ز یآورد، فضایرا فراهم م تیخالق نهیدهد و زمیبه افراد م

یك فضای شهری (. 313:1377)بحرینی، ها در دست داردنیگذاردن تمام ا اریدر اخت یبرا لهیوس كیسازد و تنها یم

 .درهگذران باش یبرا یدسترس و یعملکرد تینیع یدارا دیبا نیهمچن و باشد درکقابل دیباتمیز فضایی  واسطهبه

 یبرا یکالبد یساختار مثابهبهو فضاهای شهری  است یمجاور ضرور ادهیپ یرهایمس انیاز م یشهر یفضای انینما

فضاهای  درواقع .(1380، )مسعودی است ریپذامکان یجامعه شهر یاعضا یبه آن برا یاست که دسترس یتعامالت اجتماع

و حداکثر ارتباط را با یکدیگر و با محیط  گذرانندیمعمومی شهری محلی هستند که مردم بیشترین وقت خود را در آن 

 که امروز به عنوان مبلمان گذرانند. به همین دلیل آرایش فضا و ایجاد امکانات و تسهیالت الزمپیرامون خود می پیرامون

نشینی و فقدان با توجه به رشد شتابان شهر (.1386)زنگی آبادی و تبریزی،  ای دارداهمیت ویژه شودشناخته میشهری 

نظام های کارآمد، برنامه ریزی و طراحی در بیشتر کشورهای در حال توسعه، فضاهای عمومی با مسائل گوناگونی از جمله 

ان ها و نیازهای شهروندتوجهی به خواستهند و این مسأله برآمده از بیفقدان مبلمان مناسب برای استفاده شهروندان مواجه

(. مبلمان استفاده شده در فضاهای عمومی در بسیاری موارد، متناسب با نیاز و خواست Bonenberg, 2015: 172) است

برنامه ریزی فضاهای  (. در طراحی وPoldma et al, 2014: 208) اندریزی و طراحی نشدهاقشار مختلف شهروندان برنامه

روانی شهروندان توجه نشده است و اغلب استانداردها، معطوف به ویژگی های  -عمومی، به نیازهای اجتماعی و روحی

 .(Yung et al, 2016: 115) کالبدی و فیزیولوژیك بوده اند

 فضا ییآکار و تیفیک توانی م ییهر فضا حضور آنها در است که با یشهر یفضاها یاصل یاز اجزا یکی یشهرمبلمان 

سامان  ها را در شهرتیاز فعال یادیبخش ز نیهمچن و فراهم آورد یفضا به خوب یرا برا شیآسا و یراحت و داد شیرا افزا

 پارک و ابان،یها در خلذت آن رفاه و شیافزا و رامونیپ طیشهروندان از مح یبرخوردار تیفیباعث باالرفتن ک دهد ویم

، یشهر طیعناصر مح نیتراز مهم یکیبه عنوان  یمبلمان شهر یسازمانده همچنین ؛ وشودیم یشهر گرید یهاعرصه

 نهیناقص در زم یزیبرنامه ر ایو  یزیعدم برنامه ر از نظر شهروندان دارد و فضا تیمطبوع و تیدر مطلوب ییسهم بسزا

نارضایتی شهروندان از فضاهای عمومی و مبلمان شهری و موجب  زندیعناصر دامن م نیا ییآ، به عدم کاریمبلمان شهر

یابی صحیح مبلمان شهری را کار کشور، برنامه ریزی و مکانها و مراکز دست اندردر حال حاضر اکثر سازمان خواهد شد.

ریزی رنامهبکنند و با عدم به عنوان یك راهبرد قطعی برای ایجاد محیطی پایدار، مناسب و منطبق با شرایط بومی تلقی نمی

 های شهرییا برنامه ریزی ناقص و غیر استاندارد در این زمینه، به هرج و مرج بصری و عدم کارآیی این عناصر در محیط

تخریب گرایی( و عدم رسیدگی دائمی و ) یفرهنگزنند. از طرف دیگر مبلمان موجود نیز به دلیل مشکالت دامن می

ای روبرو ساخته است. شهر تبریز هم به عنوان یکی از کالنشهرهای کشور عدیده مدیریت نامناسب، کاربران را با مشکالت

 راکندگیپاز این مقوله مستثنی نیست به ویژه در محدوده مورد مطالعه شهر تبریز مبلمان این شهر دچار مشکالتی نظیر؛ 

 وس، سطل های زباله و ...(، طراحینامناسب )و مسائلی چون فواصل نامناسب بین عناصر مبلمان از جمله ایستگاههای اتوب

و تابلوها و عالئم و...(، عدم هماهنگی محیطی، استفاده از مصالح نامرغوب و در نهایت  هاها، کفپوشنیمکتنامناسب )

از جمله سطوح ناصاف و نامناسب پیاده روها( و غیره در بسیاری از موارد دچار ضعف و الزم )عدم رعایت استانداردهای 

اظ از لح بوده و یتنوع کمتر یدارا یو استقرارمبلمان شهر یابیمحدوده مورد مطالعه از لحاظ مکان  ضمناً است.کاستی 

یابی ارزبر همین اساس هدف اصلی این پژوهش  .اندشده ییبه صورت پراکنده جانما یشهر زاتیتجه و عناصر یپراکندگ

محدوده سه راهی ولیعصر تبریز است که قصد دارد به دو و سنجش رضایت مندی شهروندان از وضعیت مبلمان شهری 

در مسیرهای عابر پیاده محدوده سه راهی ساخت مبلمان شهری  طراحی و ضوابط در اصول وآیا -1پرسش پاسخ دهد؛ 

 میزان رضایت شهروندان از مبلمان محدوده مورد مطالعه چگونه است؟ -2 ؟است شدهرعایت ولیعصر تبریز 
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. برای تحلیل و تبیین ساختار فکری حاکم و فرآیند های آن، است یلیتحل -یفیتوص آن روش دی ونوع تحقیق کاربر

از روش قیاسی با تطبیق تئوری ها با واقعیت موجود بهره گرفته شده است. در این زمینه از اسناد و مطالعات مدون 

استقرائی برای بررسی وضعیت مبلمان شهری در علمی، مقاالت و کتب استفاده شده است. از طرف دیگر عموماً از روش 

ها و ضوابط مبلمان شهری از منابع محدوده سه راهی ولیعصر تبریز استفاده شده است. در واقع پس از استخراج استاندارد

معتبر کتب و مقاالت، مبلمان محدوده مورد مطالعه با این استانداردها و ضوابط مقایسه و تطبیق داده شدند. همچنین 

مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه(، استفاده شده ) یدانیمهای برای سنجش میزان رضایت شهروندان از پرسشنامه و بررسی

ای، ضریب همبستگی پیرسون تحلیل عاملی مورد تجزیه و با استفاده از تی تك نمونه SPSSها در نرم افزار داده ؛ واست

 به 792/0این ضریب  مقدار که شد استفاده کرونباخ آلفای از ضریب هاداده پایایی سنجش برایتحلیل قرار گرفته است. 

 دهد.می نشان را گیری اندازه ابزار پایایی که آمد دست

در پژوهشی با عنوان تحلیـل فضـایی مبلمـان شهری محدودة گردشگری بخش مرکزی  ،(1386) زنگی آبادی و تبریزی

 با استفاده از مطالعات میدانی و تکمیل پرسشنامـه و مصاحبه با متخصصان و همچنین استفاده از داده ،شهر اصفهان

هـای دست دوم بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه بـه جانمـایی صحیح مبلمان توجهی نشـده و همچنـین در طراحـی این 

 .عناصر توجهی به رعایت فواصل و تعادل بـین آنهـا نشــده اســت

یابی مناسب مبلمان شهری در یکپارچگی فضاهای در پژوهشی با عنوان نقش طراحی و مکان (،1390) مرشدیبهنام 

شهری ابتدا تعریفی از مبلمان شهری ارائه داده و همچنین این عناصر را در سیمای شهری تأثیرگذار دانسته و اهداف 

داند و معتقد است که به کارگیری کارهای مهم این عناصر میگانه زیباسازی، هویت بخشی و خواناسازی محیط را از سه

مبلمان  بندی ازمبلمان شهری مناسب و استاندارد یکی از عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت محیط شهری است و یك تقسیم

ی بلیغاتشهری را در چهار گروه اصلی مبلمان خیابانی، مبلمان پارکی، مبلمان ترافیکی و سازه های اطالع رسانی و ت

 عنوان کرده است.

بخشی و ارتقاء کیفیت  ای با عنوان عملکرد مؤثر مبلمـان شـهری در هویت در مقاله (،1393فرج اللهی و رضایی )

فضاهای شهری سعی بر آن داشتند تا به بررسی مبلمان شهری از حیطـه منظـر شـهری و هویـت شـهری بـا اسـتفاده 

ای بپردازند. در طراحی مبلمـان شهری، تطابق بین فرم و عملکرد که مکمل هـم کتابخانهای و هـای مشاهدهاز شـیوه

هایی، با توجه به هویت شهر و جامعـه طراحی که این طراحی چگونه و در چه مکانباشند، حائز اهمیت است و اینمـی

وان ت کنـیم. در این راستا می اب مـیهایی است که ما در طراحی مبلمان شهری انتخ شوند، خود نگرشی مهم برای آیتم

هـا اشاره کرد که نقش مؤثری در القاء هویـت شـهری و تقویت حس مکان شـهروندان به المانهای درون شهر و پارک

داشـته و بایـد طـوری طراحی شوند که خوانایی آنها از سوی شـهروندان و هماهنگی طرح آنهـا بـا وقـایع و اتفاقـات آن 

هـا، گـذرها، آمـد و هـا و مکـثگاری داشته باشند و این مستلزم آن است کـه بـه نقاطی از قبیل ایستمکـان ساز

 رعایت کرده باشیم. شدهای جمعیتی توجه داشته باشیم تا تطابق بین فـرم و عملکرد را در طراحی

 محیط کیفیت ارتقاء در شهری مبلمان عملکرد و نقش در پژوهشی با عنوان بررسی (،1395) آزادخانی و طهماسبی

ای و کرمانشاه( با استفاده از دو روش کتابخانه شهرداری 4 موردی: منطقه )مطالعه شهروندان مندیو رضایت شهری

 و رضایتمندی محیط کیفیت بهبود در شهری مبلمان منطقه این ساکنان نظر ای به این نتیجه رسیده اند که؛ ازپرسشنامه

نیستند.  برخوردار جانمایی صحیحی و مطلوبی تناسب و زیبایی از کرمانشاه 4 منطقه شهری مبلمان دارد. تأثیر شهروندان

 کیفیت کاهش و شهری ناموزون آمدن ساختار وجود به و شهری مبلمان استانداردهای اصول رعایت عدم بین همچنین،

 مشاهده نمی گردد. باالیی همبستگی شهری محیط

 انندوشهر یضایتمندر سنجشو  یشهر نمبلما ضعیتو تحلیل تحت عنوان  یدر مقاله  (،1395) محمدی و پیشگر

-بالیخلیمبلمان  لیتحل و یبررس حاضر با هدف در تحقیق؛ (بیلارد شهر ی،چا بالیخلی خانهرود حاشیه: ردیمو مطالعه)

پرداخته  اردبیل( در شهر یمهم )مبلمان شهر نیبه مطالعه ا ،یشهر تیریعملکرد مد و یشهروند تیرضا چهیاز در یچا
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 یهاسیربرهست.  یشیمایپ و یلیتحل -ی فیتوص ز،یاستفاده از آن ن بوده وروش یحاضر از نوع کاربرد قیاست. تحق

 یحد تاو  توجه قابل هـمطالع ردوـمی  ودهدـمحدر  یشهر ثاثۀا ادتعد ،کمّی عیتـضو رـنظاز  که هنددمی ننشا نیامید

 ودهمحددر  یشهر نمبلما بـغلدر ا یـکمّ عیتـضاز و یضایتمندر انمیز یشافزا هـب رـمنج رـما ینا .تـسا بمطلو

و  هـبالز یها سطل ،شتیابهد تاـتأسیس هـجملاز  تاـتأسیساز  یـبرخ رـنظاز  لیکن ؛تـسا هدـش یـسربر ردوـم

 سیربر ردمو ودةمحددر  هایی کاستیو  قصانو ،کیفی ضعیتو نظرو از  توجه قابل هاییدکمبو ،بـمناس یاـههیمنگاـنش

 ی،شهر نمبلما کیفیتاز  انندوشهر یضایتمندر انزـمی ندـمآ ایینـپ هـب رـمنج هااخصـش عمجمودر  هـکدارد  دجوو

 .ستا هدـش

با استفاده از عناصر مبلمان  دارد یسع «لندن یبرا دیجد یمبلمان شهر در مقاله ای تحت عنوان(، 1979) لیپس چوتز

بلمان به سبب م دینبا شهروندان شده و یبرا ریدلپذی شهر یفضا جادیکه سبب ا یبخشد. عناصر نتیبه شهر ز یشهر

 .بدشکل جلوه کند یشهر

در تحقیقی با عنوان تحلیلی بر استفاده از مبلمان شهری در تبلیغات شهری در شرایط آموزش (، 2012بوداک )

شهری به طراحی و پیوستن به دیگر عوامل پایدار و محیط زیست شناسی و بصری به این نتیجه رسید که؛ مبلمان زیبایی

 هد.دنیاز دارد همچنین طراحی گرافیك و محصوالت کاربردی در مبلمان شهری، قابلیت تشخیص مکان ها را افزایش می

 

 فضای عمومی شهر
 بدان قانونی و آزاد صورت به شهروندان همۀ که شود می تعریف هاییمکان عنوان به معمول طور به عمومی فضای

 هایساختمان درونی فضاهای بلکه ها چهارراه و هامیدان ها،خیابان تنها نه شهر عمومی هایمکان .دارند دسترسی

نوعی فضای (. 89: 1389خدایی، و رفیعیان) ردیگمی بردر را هاشهرداری اجتماعات هایسالن و هاکتابخانه چون عمومی

 معمولی فضایتر از این فضا متعالی(. 1381 )پارسی، باشدمی شهرگرایی و مدنی حیات بستر و کانون که استعمومی 

 دارا عین در فضا این .(Kreyer, 1996) شودنمی تعریف ساختمانی گوناگون زوایای و هندسی ابعاد در اًصرف و است

 .شودمی محسوب نیز آن بر مترتب هایضرورت و شهری هایفعالیت ظرف جامعه، فرهنگی و اجتماعی هایارزش بودن

 به باید را آن ماهیت و است ساخت دارای و نیافته سازمان اتفاقی طور به که است فضایی اشکال ازفضای شهری شکلی 

 (Castells, 1977:198).است ایدئولوژی بیان نوعی اشکال این نتیجه در کرد؛ تلقی فرهنگی اشکال عنوان

 

 کیفیت محیط شهری
توان می بنابراین؛ دانندمی زندگی کیفیت هایمولفه از را یکی شهری محیط کیفیت شهری، علوم دانشمندان از بسیاری

 مندیرضایت از بخشی که شودمی فاکتورهایی شامل تمام و است زندگی کیفیت از قسمت یك محیط کیفیت گفت

ایی فض -محیط شهری عبارت است از شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و کالبدی تیفیک .ددهنمی را تشکیل هاانسان

: 1384)شماعی و احمدپور،  میزان رضایت یا عدم رضایت شهروندان از محیط شهری است دهندهمحیط شهری که نشان

لیت وندی و قابکیفیت محیط یك مفهوم چندبعدی است که با مفاهیمی مثل کیفیت مکان، ادراک و رضایت شهر (.274

 Kamp et) زندگی اشتراکاتی دارد؛ به طوری که در بسیاری از موارد به عنوان معنایی مشابه در نظر گرفته می شود

al,2003:6). شامل و دارد آنها مناسب و مدیریت شهر زیرساختهای کیفیت به بستگی در نهایت کیفیت محیط شهری 

 به مربوط سهیالتت(  ...و ترافیك سروصدا، سبز، فضای هوا، کیفیت باران، آب مدیریت( مانند( فیزیکی) یکالبد محیط

 اجتماعی، هایکنشاستقالل، جامعه،)  اجتماعی محیط و(  ...و فاضالب دفع بهداشت، تلفن، گاز، برق، آب، تامین) مسکن

 (Kamruzzaman et al, 2007: 1)شود(  اجتماعی می امنیت و رضایت احساس
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 مبلمان شهری
ق می شود که با اجازه یا الجهیزات شهری به مجموعه ای از وسایل متحرک و نیمه متحرک و کاربردی یا تزئینی اطت

ن قرار گرفته است. تجهیزات شهری آع مقامات دولتی به طور دائم یا فصلی در فضای عمومی شهر در اختیار ساکنان الاط

(. 2:1373،موره و دیگران) سازدامل شهر را امکان پذیر میینفك محیط زیست یك شهر بوده و هویت و شناخت کالجزء 

در فضای میان ساختمانها و بناها، وسایل و ضمایم مکملی نیاز است تا زندگی شهری را سامان بخشد، به عبارت بهتر 

ین اورد. آشیشه فراهم می بتن و محصور میان سنگ وتجهیزاتی که همچنین اثاث یك خانه امکان زندگی را در فضای 

بخشند اثاثه تجهیزات یا مبلمان کند وبه آن روح میاجزاء جریان حرکت سکون، تفریح و اضطراب را در شهر تنظیم می

شهری، خیابانی یا فضای باز اصطالحات رایج این تسهیالت و امکانات هستند. این تسهیالت در انگلستان بیشتر به 

)فضلی خانی و  معروف هستند« مبلمان فضای باز»یا « یمبلمان همگان»به و در امریکا « مبلمان خیابانی»

 (.1379آگشته، (.عناصر مبلمان شهری به گروه زیر قابل تفکیك است(. 70:1388حسنی،

 ن؛آعناصر زیبایی شناختی مثل گلدان ها، مجسمه ها، درختان وگیاهان تزیینی، آبنما، پرچم و جزو  (الف

 رانندگی، سطل زباله، نیمکت، سایبان ایستگاه اتوبوس، غ راهنمایی وب( عناصر کارکردی مثل چراغ روشنایی، چرا

 ن.آی مطبوعات، صندوق پست، جدول و جزو ی تلفن عمومی، باجهباجه

 اهمیت توزیع فضایی و طراحی مناسب مبلمان شهری
شهری امروز اهمیت طراحی مناسب عناصر شهری از جمله مبلمان، امری است که دوباره کشف شده است. در زندگی  

به ندرت می توان کسی را یافت که به طریقی با مبلمان شهری سر و کار نداشته باشد. مبلمان شهری بخش زیادی از 

ی هاها، پارک و عرصهها، میداندهد و باعث باال رفتن کیفیت استفاده شهروندان از خیابانهای شهر را سامان میفعالیت

ی مبلمان شهری کاربرد عام آن است. این گروه از محصوالت بیش از هر چیز دیگر ترین ویژگشود. عمدهدیگر شهری می

ریزی آنها به مطالعات عمیق و دقیقی نیاز دارد. مردم ارتباط مستقیم دارد و بدین لحاظ موضوع طراحی و برنامهی با توده

متخصصان  ؛ وهرهای کشور هستیمبا وجود این موضوع، کمتر شاهد طراحی و برنامه ریزی کارآمد مبلمان شهری در ش

به وجود آورند، زیرا به نیازهای واقعی، نیروها، خواسته ها و مشکالت  ریزان کمتر می توانند محیطی منسجمو برنامه

ر تتر کنند آن را آشفتهکه محیط را یکدستمردمی که با محیط سروکار دارند، به خوبی آگاه نیستند و به جای این

در شهرهای امروزی فضاها از جهت ساخت فیزیکی، هماهنگی، زمان توسعه، (. 1386)زنگی آبادی و تبریزی،  ازندسمی

؛ (45: 1369)شکوئی،  وضع جغرافیایی، چشم انداز محیطی، رفتارهای اجتماعی افراد و ... با یکدیگر متفاوت می باشند

ابی در واقع باید گفت که مکان ی. دات متفاوتی را می طلبدبنابراین تجهیز آن به اجزای مختلف از جمله مبلمان نیز تمهی

حیط تواند به مو می کندی آن را تقویت میمبلمان ارتباط بین این عناصر و فضای دربرگیرنده و طراحی مناسب صحیح

ابی یدر مورد مکان گیریبنابراین پیش از تصمیم؛ ی آن را ارتقا دهدهای مثبت دربرگیرندهشخصیت بخشیده، جنبه

ضایی ترین فواید توزیع فی فضای مورد نظر را تهیه کرد. اساسیمبلمان، باید فهرستی از جزئیات موجود و خصوصیات ویژه

مناسب و طراحی مناسب مبلمان شهری را می توان شامل موارد زیر دانست: باال بردن کارآیی مبلمان شهری، افزایش 

ضایت عمومی، کاهش آثار ناخوشایند محیط طبیعی، پایداری و دوام بیشتر تعداد کاربران این عناصر، افزایش میزان ر

 مبلمان و در نهایت افزایش و ارتقای سطح فرهنگ بهره وری از مبلمان شهری.

 شناسیروش

. برای تحلیل و تبیین ساختار فکری حاکم و فرآیند های آن، از است یلیتحل -یفیتوص آن روش نوع تحقیق کاربردی و 

روش قیاسی با تطبیق تئوری ها با واقعیت موجود بهره گرفته شده است. در این زمینه از اسناد و مطالعات مدون علمی، 

وده ری در محدمقاالت و کتب استفاده شده است. از طرف دیگر عموماً از روش استقرائی برای بررسی وضعیت مبلمان شه



 1401، بهار 182-161(، 11)پیاپی  1، شماره 6، دوره مهندسی جغرافیایی سرزمین                                                                                                                166

 

سه راهی ولیعصر تبریز استفاده شده است. در واقع پس از استخراج استاندارد ها و ضوابط مبلمان شهری از منابع معتبر 

کتب و مقاالت، مبلمان محدوده مورد مطالعه با این استانداردها و ضوابط مقایسه و تطبیق داده شدند. همچنین برای 

 ؛مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه(، استفاده شده است) یدانیمهای رسشنامه و بررسیسنجش میزان رضایت شهروندان از پ

ای، ضریب همبستگی پیرسون تحلیل عاملی مورد تجزیه و تحلیل با استفاده از تی تك نمونه SPSSها در نرم افزار داده و

 دست به 792/0این ضریب  مقدار که شد استفاده کرونباخ آلفای از ضریب هاداده پایایی سنجش قرار گرفته است. برای

 دهد.می نشان را گیری اندازه ابزار پایایی که آمد

 قلمرو جغرافیایی پژوهش
محدوده سه راهی ولیعصر تبریز تقریباً باالتر از خیابان راهنمایی و از پل کابلی شروع شده و تا نزدیکی هتل مرمر ادامه 

بهمن و زیر نظر شهرداری منطقه  29غربی می باشد که بخشی از خیابان بلوار  -جهت محدوده مورد مطالعه شرقی .دارد

شود که از قسمت یك خیابان اصلی و هشت مسیر شریانی درجه یك و دو را شامل می می باشد. این محدوده 2و  1

شود. از قسمت غربی به ولیعصر و کوی یز ختم میشمالی در نهایت به جاده اهر و از قسمت جنوبی فلکه دانشگاه تبر

متر، عرض شبکه به  1830استاندارد و قسمت شرقی آن به کوی آتش نشانی و ولیعصر حنوبی ادامه دارد. طول محدوده 

 متر است. 4.5متر و عرض پیاده رو به طور متوسط  31طور کلی حدود 

 
 نقشه محدوده مورد مطالعه .1شکل 

 

 یافته ها و بحث
 با استانداردهاسه راهی ولیعصر تبریز محدوده ارزیابی عناصر مبلمان 

 مالحظات فنی نیمکت و صندلی

 نیند، بدموثر یمتعدد یفن یدوام، پارامترها نیشتریبه ب یابیدست ی، دوام است. برامکتین كی تیخصوص نیترمهم

 ه انتها برسد.ب ینیب شیقابل پ یباشد که در نقطه زمان یبه نحو مکتیدهنده ن لیقطعات تشک مواد و دیکه عمر مف یمعن

و  یگرم است. فلز و سنگ با وجود راحت یعتیطب یبه دنبال دارد. چوب دارا یگوناگون راتیثأت فاستفاده از مواد مختل

م ه د ومدرن دارن ی، هم بافتمکتین یبرا یچوب یها و الوارها رکیسرد هستند. ت یسطوح یآن به طور ذات ادیکاربرد ز

ستند که در ه ییآنها یعموم یهانشستگاه یمصالح برا نیگفت بهتر دیبا تیدر نها .ندیآیبه حساب م كیو کالس یسنت

ابعاد ی هم ارگونومبه لحاظ (. 48:1379)مرتضایی، دهندیخود را از دست نم تیفیک یبرابر سرما، گرما، رطوبت، خشک

عمق صندلی: مردها  میلیمتر 440زن ها  میلیمتر 440ارتفاع صندلی: مردها  برخوردارند: یخاص تیاز اهم ریز نیمع

 یراحت یهامکتین نیبنابرا متریلیم 720: مکتیگاه ن هیحد متوسط ارتفاع قسمت تک میلیمتر 480زن ها  میلیمتر 420
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 یابمکان ی. میلیمتر 400زن ها:  میلیمتر 370:مردها پهنا در قسمت نشستگاه میلیمتر ارتفاع دارند. 650تا  600 نیب

و  یمیو اقل یطیاجزاء مح زیاز نظر فاصله با سا مکتیاستقرار ن تیاست: اول وضع یها از دو جهت قابل بررسمکتین

شوند  نصب ییدرجا دینشستن با لی. تاحد ممکن وساطیبه محصول، دوم تطابق با مح یعبور و مرور و دسترس یرهایمس

انجام شود تا از معلق  یمنطق دمانیبراساس چ دی. استقرار آنها بادباد در امن باشن ژهیبه و یعوامل جو یکه از برخ

و  یحس شلوغ جادیباعث ا ینادرست به سادگ دمانیشود. چ یریمورد استفاده جلوگ یو فضا ابانیماندنشان در سطح خ

 .گردد یمزاحمت در مکان استفاده م

 وضع موجود نیمکت و صندلی
پارک مانند خالصه شده و در بقیه مناطق به شدت نیاز  ها در قسمت فضای سبز و تقریباً نیمکتدر این محدوده اکثر 

ر یی خاصی ندارند فقط دآفلزی و بتنی است و در فصول سرد کار ها عمدتاًاست. به لحاظ استانداردی نیز جنس نیمکت

لوبی برخوردار نیستند. صندلی های موجود ها نیز از کیفیت مطدو جا از محدوده از صندلی های چوبی استفاده شده آن

باشند. اندازه ارتفاع و عرض نیمکت بر به رنگ آبی و زنگ زده می راًثباشد که اکاری مناسب میکگدر محدوده فاقد رن

برخی از آنها مستحکم به زمین نصب  اساس استاندارد طراحی نشده و از پراکنش و جانمایی مطلوبی برخوردار نیستند.

 .ریزی نشده استهای نیمکت به درستی پیند و پایهانشده

 

 
 مورد مطالعهوضعیت موجود نیمکت در محدوده تصویر  .2 شکل

 

 مالحظات فنی زباله دان ها
های نسوز و دارای ی شفاف: ساخته شده از رزین( پلی استر تقویت شده1های زباله عبارتند از: مواد بکار رفته در سطل

های فلزی گالوانیزه که در داخل کانتینر قابل جابجایی هستند بکار های فلزی: ورقه( ورقه2است. سطحی صاف و صیقلی 

 (4رود؛ ( چوب: طراحی متنوعی از چوب درختان افرا و کاج در روی فلزاتی مانند استیل و گالوانیزه به کار می3روند؛ می

ی و ساخته شده اند. سطح بیرونی آن توسط سنگدانه های در دسترس بوسیله ی بتن طراحبتن: تعدادی از زباله دان

-فادهباشد که است یابه اندازه یستیها بادانابعاد زباله .شود و سطح داخلی آن به دالیل بهداشتی صاف استمحافظت می

آمد پنجاه وها در معابر کم رفتدانظروف زباله شیگنجا. داشته باشند یدان دسترسبه زباله ید به راحتنکنندگان بتوان

های کودکان بین پنجاه متر و برای پارکسانتی 100تا  85ارتفاع مناسب بین  است. تریو نقاط پر تردد حداکثر صد ل تریل

اول  دو عامل است: ریزباله تحت تأث یهاسطل ییو جانما یابیمکان(. 20:1379)سازه کیش، باشدتا شصت سانتی نتر می

 یترسدس و دیدر معرض د یبه راحت دیزباله با یهادوم مقدار استفاده مورد انتظار. سطل، مناسب دیو د یدسترس تیقابل

در حداقل باشد. مقدار  دیبا زیتحت اشغال آن ن یسطح و مقدار فضا نیمزاحمت کند. عالوه برا جادیا نکهیباشد، بدون ا

مورد نظر است و براساس آن تعداد  یهرشی و عملکرد فضا ینوع کاربر ریأثاستفاده مورد انتظار از سطل زباله تحت ت

 یراب دیبلکه با ردیانجام پذ یبه صورت اتفاق دیدان نبااستقرار زباله(. 1379)حسینیون، شودمی نییتع یهامناسب سطل
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در مکان  ستیبایها مدانزباله(. 67:1379)مرتضایی، ردیانجام گ ینقطه خاص ای محدوده كینرخ تردد و ازدحام مردم در 

 .باشند دیقابل د قرار گرفته و یمناسب

 

 وضع موجود زباله دان ها

دان رو باز که بهم متصل ها به دو صورت زبالهدانباشد. در این منطقه زبالههای فلزی میهای این منطقه از ورقهدانزباله

متری سانتی 120رو به خیابان با ارتفاع باشد و دیگری بصورت تکی متر میسانتی 80اند ارتفاع آنها از سطح زمین شده

 دان های این منطقه به رنگ زرد واند. زبالهها مکانیابی شدهو روی جوی باشد و دارای گنجایش بیشتری می باشدمی

صله فاها با دانباشد و چندین مورد آهن زنگ زده نیز دیده شد. در این منطقه یکسری از زبالههای سیاه میسبز با پایه

متر می باشد و یکسری از آنها  15-30دان اند فاصله ی بین دو زبالهسانتی متر از جوی و در باغچه نصب شده 50-30

های های محدوده مورد مطالعه از استاندارددانتوان گفت که زبالهاند. براین اساس میعمدتاً روی جوی آب ساخته شده

 .الزم برخوردار نیستند

 

 
 مورد مطالعهوضعیت سطل زباله در محدوده تصویر  .3شکل 

 
 مالحظات فنی تابلو عالئم

انواع موادی که در ساخت تابلوها کاربرد دارند عبارتند از: چوب، آهن، چدن، آلومینیوم، استیل، برنز، فایبرگالس، 

ی نشکن، بتن. مبحث ارگونومی در ارتباط با تابلوها از دو جهت قابل بررسی است: الف ( ارتباط با عابرین؛ آکریلیك، شیشه

محل نصب تابلوها باید : نقلیه یلب ( ارتباط با وسا. سانتی متری نصب شود 140تا  160ارتفاع تابلوی اطالعات باید در 

حدود ده الی دوازده درجه انحراف نسبت به خط دید در )ای انتخاب شود که در مخروط دید واضح رانندگان به گونه

واقع شده و باز تابش نور چراغ وسایط نقلیه از تابلو، موجب خیره شدن چشم رانندگان نشود حداقل ارتفاع  (امتداد مسیر

متر است. ضوابط مهمی که باید در مکانیابی و  1/2یا خیابان نصب تابلوها از لبه ی پایین آن تا سطح روسازی پیاده رو 

عبارتند از: الف( حریم تابلوهای عبور سواره و راهنمایی و رانندگی شهری در خیابان  نصب تابلوها بایستی در نظر گرفت

ر تابلوها در این حریم باشد. عدم تداخل انواع دیگتا عمق نود سانتی متر از لبه ی سواره رو به طرف پیاده رو مجاز می ها

ضروری است و باعث افزایش امنی عبور و مرور و تمرکز حواس رانندگان و عابران می شود؛ ب( حریم تابلوهای فعالیت 

، یك سوم عرض پیاده رو ها از حد امالک مجاور خیابان به اندازه ی حداکثر یك و نیم متر عرض، به شرط (عملکردها)

نندگی مجزا باشند. ج ( در اا لبه ی سواره رو و به طوری که از حریم تابلوهای راهنمایی و رباقی ماندن نود سانتی متر ت

دای از ج ی نصب تابلوی تبلیغاتیکه به عنوان کانال تبلیغاتی شناخته می شوند، اجازه ها، فضاهای شهریبرخی خیابان

در اجتناب از  یکل یهاهیوجود ندارد، اما توص یقانون یهاتیرنگ محدود نهیدر زمشود. تابلوی معرف عملکرد داده می

 یاستفاده از رنگها تیزرد و قرمز، عدم تنوع رنگها و محدود یهابرق وجود دارد، از جمله رنگ پرزرق و یرنگ ها
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 هستند مورد انتقاد به شدت زین یا نهییآ و یموارد است. سطوح شفاف کروم گریفلورسنت و منعکس کننده، از د

 (.89:1381)مرتضایی،

 

 وضع موجود تابلو عالئم
سفانه أفلزی است و مت باشد. بیشتر این عالئمدر این محدوده تابلوها بیشتر مربوط به عالئم راهنمایی و رانندگی می

ی از در برخ ؛ وزدگی شده و در برخی موارد نیز عالئم آنها از بین رفته است. اغلب به رنگ سفید و آبی هستنددچار زنگ

ها اند. ارتفاع برخی از تابلوهای آب جایگذاری شدهاعم از پشت درختان و در کنار جوی جاها نیز در فضاهای نامناسب

ور ها مناسب نیست. نتر از حد استاندارد و همچنین زاویه نصب آنها در کنار حاشیه خیابانکمتر از دو متر است که پایین

محدوده کافی نبوده و به دلیل پر تردد بودن مشکالتی عمده از قبیل تصادف، عدم دید موجود به هنگام شب در این 

گیر و عالئم عابرین پیاده و ... از این دسته، رانندگان وسائل نقلیه را با مشکل های سرعتمناسب راننده نسبت به هشدار

 مواجه می سازد

 

 مالحظات فنی کفپوش

کرده و در معرض ریزش کند، آب نفوذی را دریافتکه بار طرح را تحمل می وجود داردیك الیه ی خاکی زیر کفپوش 

ی تغییرات فصلی یا حرکت مویینگی صعودی قرار دارد. در برخی شرایط، زیرسازی به موازات زمین آب، زمین به واسطه

 در تعیین تنوع شود. ظرفیت تحمل زیر، همواری و نفوذپذیری، فاکتورهای کلیدیدار میبه علت دفع فاضالب شیب

. زمین زیرسازی نیز باید ثابت و محکم باشد. در غیر این (Harris & Dines 440 :1998) باشدی کفپوش میضخامت الیه

 ی آبهای باران، زیرسازی باید یكصورت، ایجاد زیرسازی مخصوص سنگفرش بتنی ضروری است. برای تسهیل در تخلیه

اها نیز سازی فضکف .ضخامت زیرسازی شنی حداقل پنج سانتی متری است شیب حداقل یك سانتی متری داشته باشد.

تواند نقش یفضاها م نیا یسازمربوط به کف اتیخصوص ریرنگ، شکل و سا رایز؛ توجه و دقت خاص استمستلزم 

 یسازفک نیقرار دارند، بنابرا ادهیعابر پ اریفضاها در اخت نیا نکهیثر آن داشته باشد. با توجه به اؤدر عملکرد م یاعمده

 ژهیقت ود دیخصوص با نیدر ا کنندگان خاص آن باشد.ستفادها اتیفضاها و متناسب با خصوص ریاز سا زیمتما دیآنها با

اشد. ب سریآنها م یفضاها برا نیتر و امن از اکه استفاده راحت یطورهفضاها نمود، ب نیآنها به ا یازهایو ن نیبه معلول یا

توجه به شرایط (. 252:1377بحرینی،) جذابیت آن را افزایش دهد و دهیفضا را ارتقاء بخش تیفیک دیبا یسازفنوع ک

 ثر است.ؤاقلیمی منطقه مورد نظر برای طراحی و درک رنگ های غالب، در گزینش رنگ بسیار م

  

 وضع موجود کفپوش
بیشترین عابرین پیاده را به دلیل وجود مراکز تجاری و فرش می باشد. این منطقه ها از جنس آسفالت و سنگکفپوش

بنابراین باید دارای زیرسازی و عرض استاندارد باشد عرض پیاده رو در این محدوده ؛ خدماتی به خود اختصاص داده است

رسازی زی .باشدمطلوب مینا توان گفت تقریباً متر می باشد و با چشم پوشی از برخی مناطق محدوده می 3به طور متوسط 

ده ها در اکثر نقاط کناند کفپوشدر منطقه به صورت مناسبی صورت نگرفته است و در بعضی جاها نشست پیدا کرده

وش شود. منافد کفپها دیده میاست که در برخی از قسمت های بسیاریاند و و از نظر شیب نیز دارای پستی بلندیشده

سبب رنگ پریدگی کفپوش ها و اختالل در عبور  ؛ وکننددر زمین نفوذ نمیباشد که نزوالت جوی میلی متر می 5/1ها 

ه، ها اغلب به صورت تیرآورد. به دلیل عدم توجه به کفپوش این محدوده رنگ بندی کفپوشعابرین پیاده را به وجود می

 ها است.باشد و حاکی از عدم نوجه به رنگ بندی کفپوشتیره و مات می
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 مورد مطالعهها در در محدوده وضعیت کفپوشتصویر  .4 شکل

 

 مالحظات فنی ایستگاه اتوبوس و سرپناه آن
 5/1متر برای توقف اتوبوس،  5/2)برای قرار دادن ایستگاه اتوبوس، باید پیاده رو حداقل شش متر عرض داشته باشد 

مسافران در ایستگاه باید سرپناهی به عرض  . برای انتظار(متر برای عبور از پشت ایستگاه 6/1ستگاه و یمتر برای سرپناه ا

ر د. یابدی نیم متری لبه ی پیاده رو استقرار میمتر و طول دو تا پنج متر ایجاد شود. سرپناه در فاصله 5/1تا  20/1

های عمومی پرتردد احداث محل انتظار ایستگاه اتوبوس های اتوبوسرانی شهری، مراکز شهری و نزدیك به ساختمانپایانه

های از آنجا که سرپناه. (192: 1378سید صدر، ) وبوس الزامی استتمتر و همسطح با کف اسانتی 140به عرض حداقل 

اشند بیك از اجزاء آن دارای مواد مختلف به شرح زیر می باشند، به تبع آن نیز هرایستگاه اتوبوس دارای اجزاء مختلف می

تمانی ج ( کف  مصالح ساخ ؛(پالستیك)ها: گالوانیزه، آلومینیوم و آکریلیك  دیواره (سقف: گالوانیزه، آلومینیوم؛ ب (الف

 .(Solar Century, 2003: 3) های موازییکیرایج نظیر سیمان، موازیك و سنگفرش

نحوی باشد که از تابش عمودی آفتاب و ریزش باران و برف به روی مسافر هاندازه های حداقل یك ایستگاه مسقف باید ب

ی استاندارد یك مرد ایستاده بنابراین حداقل عرض سایبان، یك متر و چهل خواهد بود. عرض شانه؛ نمایدجلوگیری 

خواهد  30/4حداقل  شصت سانتی متر و با یك فاصله ی ده سانتی متری و در یك ردیف شش نفره، طول یك ایستگاه

متر است. حداقل عرض ایستگاه در سانتی 140 × 400و سقف آن  100×400بنابراین حداقل ابعاد کف یك ایستگاه ؛ بود

متر از هر طرف، عرض سقف نیز سانتی 20متر خواهد بود که با اضافه شدن سانتی 130صورت وجود نیمکت یا صندلی، 

ای هباشند؛ الف ( مجاورت با کاربریهای اتوبوس عوامل زیر تعیین کننده مییابی ایستگاهمتر است. در مکانسانتی 170

د ( عدم  ی مهم؛ ج ( امکانات فنی موجود از قبیل عرض معبر و سنگینی ترافیك در خیابان؛هاهری ب ( تقاطعمهم ش

 عبور عادی عابرین پیاده. اختالل و مزاحمت در

 

 ایستگاه های اتوبوس موجود وضعیت
باشد. یصورت سنگفرش مهها بها را فلز و شیشه تشکیل داده و کف ایستگاهها از آلومینیوم و دیواره آنسرپناه ایستگاه

ا رقم هاستفاده از شیشه برای دیواره ایستگاه مناسب نیست و خطراتی را به هنگام برخورد اشیا سنگین به دبوار ایستگاه

. دهدای به طور کامل در فصول سرد مانع از وزش باد و سوز سرما را پوشش نمیهای شیشهزند و از سوی دیگر دیوارهمی

 ؛ ومتر می یاشد و با فواصل مناسبی از هم قرار دارندسانتی 50/1متر و عرض آنها  4گونومی طول ایستگاه ها به لحاظ ار

هار باشد و نور خورشید را کامل مها نسبت به کف ایستگاه ها عریض نمیباشد ولی سقف ایستگاهتقریبا استاندارد می

تواند جوابگوی حجمه رفت و شهری عرض کم ایستگاه ها نمین به دلیل ازدحام استفاده از اتوبوس یکند و همچننمی

ند اها در وسط خیابان، در مسیر مجزا اتوبوس و با جداول فلزی از سایر وسائل نقلیه جدا شدهآمد مسافرین باشد. ایستگاه

 کند.یابی مناسب و سهولت دسترسی را برای مسافران فراهم میکه از لحاظ مکان
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 ایستگاه اتوبوس در محدوده مورد مطالعه وضعیتتصویر  .5شکل 

 

 مالحظات فنی باجه تلفن
 و کدستی، یشناختبایفرم مجموعه، از نظر اصول ز باشد: ریمشخصات ز یدارا دیتلفن با وسكی، کیاز نظر ظاهر

طرح باشد،  برخوردار یقابل قبول یاطراف آن از سبك و معمار طیمح چنانچه. شده باشد تیتناسبات الزم در آن رعا

 انتخاب شود که بتوان در یطور دیو محفظه با وسكیرنگ ک. نظر داشته باشد نیالزم را از ا یبا هماهنگ زین وسكیک

تحکام و اس یکپارچگیاز خود،  دیمحفظه تلفن با ای وسكیمجموعه ک. داد صیو از فاصله دور آن را تشخ نقاط شهر هیکل

شود  طیدر مح یاغتشاش بصر شیافزا دینبا وسكیک ایرم و رنگ محفظه مجموعه فدر نهایت  ؛ وکندمنتقل  نندهیرا به ب

رو ادهیدر پ وسكیک چنانچه توجه کرد: رینکات ز دیبا یتلفن عموم یهاوسكیمکان ک نییدر تع(. 21:1379سازه کیش،)

محل استقرار . نشود نیعابر یو اختالل در حرکت عاد مانع جادیکه حضور آن باعث ا توجه کرد یستیبا رد،یقرار گ

محفظه  ای وسكیاستقرار ک. شود یشهرمهم  میعال ریسا ایو  یمبلمان شهر جزاءا ریمانع مشاهده سا دیتلفن نبا وسكیک

خط  یستیاباشد. ب ریکنندگان به آن به سهولت امکان پذاستفاده یکه دسترس شود نییتع یبه نحو دیبا یتلفن عموم

تلفن  كوسیتالش شود ک کانماال یحت .سازد سریرا م ابانیخ گریاستفاده کنندگان از طرف د منیعبور ا زین ادهیعابر پ

 تیو فعال طیمح ینصب شوند که نور عموم ییهاباشد. در مکانیدر شب م ییروشنا ستمیس یکه دارا یخصوصاً انواع

به لحاظ ارگونومی فاکتورها  آن نشود و صدمه زدن به بیتخر یمسئول براریافراد غ یدر آن، مانع فرصت برا یروزشبانه

 130گیر از کف باجه بایستی حدود های مختلف مردم، ارتفاع شمارهی گروهباشند: قد: با توجه به استفادهبه شرح زیر می

متر باشد تا دید مناسب میانگین برای استفادکنندگان مختلف به وجود آید؛ پهنای بدن: حداکثر پهنای بدن برای سانتی

سانتی متر است. حرکت پا: استفاده کننده، باید به راحتی قدم به  95کیوسك و حداقل فضای الزم جهت حرکت دستی 

متر کف سانتی 95*95بیرون برود. برای ایجاد چنین حرکاتی، حداقل مساحت  درون کیوسك گذاشته، بایستد، بچرخد و

 .الزم است

 

 باجه تلفن در محدوده وضع موجود
های مهم و عمده تجاری و خدماتی، باال است. در قسمت شرقی این ی کاربریر این منطقه به واسطهحجم ترافیك د

 فاقد استانداردهای الزم می باشند: سقف باشد که تقریباًمنطقه دو باجه باجه تلفن و قسمت جنوبی یك باجه تلفن می

 140- 130باشد. ارتفاع شماره گیر از کف فوالدی میها نیز از پروفیل های تلفن در این منطقه آهن، بدنه و ستونباجه

باشد که استفاده از آن برای متر میسانتی 60مناسب است ولی پهنای باجه ها  توان گفت تقریباًدر نوسان است که می

ی مورد مطالعه برای ی تلفن در محدودهسانتی متر می باشد و باجه 60*80 یك فرد عادی دشوار است. داخل کیوسك
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باشد. هر سه باجه تلفن موجود از شده است. رنگ کیوسك زرد و تلفن سیاه مینرفته گمعلولین و جانبازان در نظر 

یابی مناسبی برخوردار نیستند به صورتی که دو مورد از آنها در کنار جوی آب و یکی از آنها نیز در منتهی علیه مکان

همچنین در تصویر  ؛ ویاد را به همراه دارد، نصب شده استسمت چپ خیابان فرعی که ازدحام جمعیت و سرو صدا ز

 مشخص است که وجود یك درخت امکان استفاده از باجه تلفن ضلع شرقی را دشوار کرده است.

  

 
 وضعیت باجه تلفن در محدوده مورد مطالعهتصویر  .6شکل 

 

 مالحظات فنی گلدان و گلجای ها
های دایمی خیابان، چون ای است، سنگین و مناسب برای گلدانسنگ مادهمواد و مصالح گلدان و گلجای الف( سنگ: 

سنگ خاصیت تراوشی بسیار کمی دارد، باید مسیر خروج فاضالبش خوب و کامل عمل کند. ب( بتن: شاد بهترین ماده 

: لعاب ال بدونو اثری طبیعی. ج( سفهای خیابانی باشد، بافتی مناسب در شکل و اندازه ی متناسب با طرح برای گلدان

ی مستعد تولید امراض در منافذ خود باشد. تواند مادهها است که میماده ای سنتی با اثر تراوشی بسیار زیاد برای گلدان

ای ترکیبی است. سطوح نهایی این ماده صاف و ای طبیعی باشد، فرآوردهد( مواد مرکب: شبیه بتن، بیشتر از آنکه ماده

در . (73-74: 1381مرتضایی، )شود، از سبکی قابل توجه برخوردار است سایر مواد مقایسه میصیقلی است و وقتی با 

ب رنگ تناس ب( هاکاشته شده در گلدان اهانیتناسبات رنگ با گ الف( موضوع در نظر گرفت: ود دیانتخاب رنگ گلدان با

سازه باشد )محیط اطراف می ، هماهنگی کامل رنگ آنها بادر انتخاب رنگ ینکته اصل. طیمح یبا رنگ بند

که به صورت ثابت در مکان  یگلجا اتیگلدان و خصوص یظاهر اتیخصوص قیگلدان، تطب ییبایدر ز(. 21:1379کیش،

 یرنگ یو چه از نظر هماهنگ طیها و فرهنگ محساختمان یاطراف چه از نظر موضوعات معمار طیبا مح شوندیمستقر م

 .گلدان یا گلجای مشاهده نشد. دراین منطقه است یضرور یو فرم

 

 مالحظات فنی کیوسک مطبوعاتی
 وسكیک مناسب یمکان تیموقع صیتشخ یبراباشد. آهن، آلومینیوم و فایبرگالس می مصالح به کار رفته در کیوسك

 یهامکان یکینزد نیو همچن گرید وسكیبا ک وسكیمحل: فاصله ک یاقتصاد لی( پتانس فال موارد توجه کرد: نیبه ا دیبا

 كیتراف تیب( وضع است. یقابل بررس زیمحل ن نیو فرهنگ ساکن شتیو مع دیقدرت خر در نظر گرفته شود. دیبا یتجار

 نیدر ع .دیاشکال نما جادیا ادهیپ نیمد خودروها و عابرآورفت یبرا موجب سد معبر شود، دینبا وسكیک مد:آو رفت و 

ا به هها در تقاطعوسكیاز استقرار ک .ردیگقرار نیمستقر گردد که در معرض مشاهده عابر یبه شکل دیبا وسكیحال ک

 رونیدر ب یادیاز روز ازدحام ز یچون در ساعات خاص اجتناب شود. دیو ازدحام خودروها با ینناگها امکان توق جادیا لیدل

سوب مح یمشتر میکه حر یمتریاز پنجاه سانت یجدا وسكیک نیالزم است در طرف جهیدر نت .دیآیبه وجود م وسكیک

وجه اجازه تجاوز به  چیه هب یجهت ازدحام در ساعات خاص، در نظر گرفته شود ول زیمتر ن كی حدود ییفضا شود،یم

و  در ساعات شب یلیانتخاب شود که هنگام تعط یبه نحو دیبا وسكیمحل ک :سمیج( وندال رو داده نشود. ادهیپ میحر
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 یاهمد و استقرار ان در مکانآو در نقاط پر رفت وسكینصب ک ن به حداقل برسد.آ بیتخر امکان ،یمتصدبدون حضور 

 .شهر یعموم یهایکاربر ریبا سا وسكید(ارتباط ک. شودیم هیتوص است، یها در شب کافنآ یکه نور عموم

باشد و متر میسانتی 50* 50به ابعاد به لحاظ ارگونومی حداقل فضای الزم برای ارتباط متصدی با مشتری پنجره ای 

 20/2سانتی متر باشد؛ ارتفاع مفید داخلی کیوسك حداقل دو متر و حداکثر  50*30ابعاد کف پیشخوان باید حداقل 

متر و حداکثر سانتی 80سانتی متر باشد؛ ارتفاع پیشخوان حداقل  50در خارج از کیوسك حداقل  متر باشد؛ عرض سایبان

 .فضایی حداقل به مساحت دو متر مربع برای فعالیت و استراحت در نظر گرفته شود باشد؛متر سانتی 90

 

 کیوسک مطبوعاتی در محدوده وضع موجود

ده رو نصب شیابی: در محدوده پیادهیك نوع کیوسك مطبوعاتی موجود می باشد که از لحاظ مکان در این محدوده کالً 

از لحاظ آمد شده، وکه سبب اختالل در رفت عابرین پیاده تجاوز کرده استو به حریم  و با وجود جدول کاری دور آن

باشد. سانتی متر می 10 سانتی متر اختصاص یافته و ارتفاع آن از زمین تقریباً 2.50*1.50ارگونومی فضایی به مساحت 

 باشد.رنگ: رنگ کیوسك زرد می

 
 وضعیت کیوسك در محدوده مورد مطالعهتصویر  .7شکل 

 

 صندوق پستمالحظات فنی 

منطبق  که در یباشد. ضوابطیاداره پست م نیبه صندوق پست و مأمور نیدر ارتباط با مراجع یصندوق پست یارگونوم

به  صندوق پست ای یبه تلفن عموم ی( دسترسفال وجود دارند عبارتند از: یانسان اسیپست با مق یهاساختن صندوق

 ریحداکثر ارتفاع محل شکاف سکه ، صفحه شماره گ ب( .ردیصورت گ نیمعلول یمناسب برا بیش ایصورت همسطح و 

 شنهادیپ یصندوق پست كیهر هزار نفر  برای(. 192:1378 )سیدصدر، باشد فمتر از ک یو شکاف صندوق پست صد سانت

 تیوضع اطراف، طیبا مح یهماهنگ رینظ یهایژگیبه و دیبا یپست یهاصندوق یابیدر مکان(. 177:1375،عهیششود )یم

 یهرمراکز ش -یدرون شهر یراناتوبوس یهاانهیدر پا معموالً  به آن مدنظر باشد. یو سهولت در دسترس ادهیپ نیتردد عابر

 یو صندوق پست قابل استفاده برا یعموم یهاتلفن ینیب شیمعلوالن، پ پرتردد و مخصوص یعموم یهاو ساختمان

 یو کد رنگ یسازمان یهامعموال از رنگ یپست یهادر مورد رنگ صندوق(. 192:1378سید صدر،است ) یمعلوالن الزام

 یمعموال در اشکال و فرم ها یپست یهااغلب صندوق. باشدی، رنگ زرد و قرمز مردیگیکه اغلب مورد استفاده قرار م

. در این محدوده صندوق پست و مدور ی، شش ضلعیشوند که عبارتند از: استوانه شکل، هشت ضلعیساخته م یمتنوع

با پیشرفت تکنولوژی و وسایل ارتباطی به طور معمول نیاز به صندوق پستی کمتر شده و در کل شهر نیز ) مشاهده نشد

 فقط در چند مکان خاص صندوق پستی وجود دارد(.

 

 هامالحظات فنی آبخوری
وانند، تها در این موقع میکاربرد دارند. آبخوری فرسا است،ها اغلب در فصل تابستان که اغلب پیاده روی طاقت آبخوری

ها و ساختارهای دیگر ها، زباله دانها، باید با نردهبخوریآکاررفته در مواد به .راحتی و آسایش را به مردم عرضه کنند
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( بتن  ب (: فلز، آهن، عبارتند از: الف  روندها به کار میموادی که در ساخت آبخوری هماهنگی داشته باشند. غالباً

آن را به  کنندگاندر طراحی آبخوری عمومی باید طیف استفاده گالوانیزه، استیل، آلومینیوم ج ( فایبرگالس  د ( استیل.

حرکتی باید در نظرگرفته شود نکاتی که در آرگونومی  -دقت بررسی نمود. وضعیت کودکان و افراد معلول و ناتوان جسمی

-86ی افراد معمولی و بزرگساالن بین وجه قرار گیرد، عبارتند از: الف ( ارتفاع آبخوری برای استفادهآبخوری باید مورد ت

ب ( طراحی زاویه ی ریزش آب،  سانتی متر باید باشد؛ 74 -76ی معلولین و کودکان سانتی متر و جهت استفاده 90

اده ه به شیر، به نحوی که امکان خیس شدن استفانتخاب نوع شیر، تعیین محل ایستادن استفاده کننده و دسترسی بهین

 (.1379از بین برود، ضروری است )سازه کیش،  کننده کامالً 

 

 هاوضع موجود آبخوری
زدگی شده و الزم است تعویض شوند. ارتفاع در برخی از آنها شیر آالت دچار زنگ ؛ کهباشدجنس آبخوری استیل می

ند. اباشد که به طور کلی معلولین و خردساالن با این ارتفاع نادیده گرفته شدهمیمتر  1رو تقریباً آبخوری از کف پیاده

 .اندهای مناسبی نصب شدهها قرار دارد و تقریبا در مکانروآبخوری اکثراً در فضاهای باز و پیاده

 

 بررسی میزان رضایتمندی شهروندان
 مار توصیفیآ

نفر و بازده  42سال  30می شود اطالعات مربوط به سن افراد کمتر از نفر را شامل  120ماری که آبا توجه به جامعه 

 1سال به باال را  63نفر و همچنین بازده سنی  15را سال  62-52نفر و  29را  سال 51-41و  نفر 33را  40-30سنی 

باشد و کمترین یسال م 30کمتر از دهد بیشترین فراوانی مربوط به رده سنی دهد. نتایج حاصل نشان میر تشکیل میفن

نفر  45نفر زیر دیپلم و  38باشد. با توجه به میزان تحصیالت جامعه آماری سال می 63فراوانی مربوز به رده سنی باالی 

نفر ارشد و دکتری هستند. اطالعات حاصل نشان دهنده آن است که  3نفر لیسانس و  21نفر فوق دیپلم و  13دیپلم و 

 باشد و کمترین فراوانی مربوطه به ارشد به باالتر است.ین تر از دیپلم مییافراد پابیشترین فراوانی مربوط به 

 

 محاسبه شاخص های مرکزی

ر کدام ، میانگین همورد مطالعه برای شناسایی میزان رضایتمندی کلی پاسخگویان در ارتباط با مبلمان شهری محدوده

ارائه شده است. بر این اساس روشنایی شب و مشوق  ماره یكشتایی( در جدول  5ها )با توجه به طیف لیکرت از شاخص

دهند و در عین حال موقعیت مندی را نشان میباال ترین میزان رضایت 89/2و  90/2پیاده روی به ترتیب با میانگین 

ان مندی را نشکمترین رضایت 73/1و  18/2کیوسك روزنامه فروشی و دسترسی به تلفن عمومی به ترتیب با میانگین 

 دهند.می

 

 تک نمونه ای Tنتایج حاصل از 
- =Tمی باشد ضمننا با توجه به اینکه مقدار آماره آزمون  05/0/ که کمتر از 000با در نظر گرفتن سطح معنی داری  

Zکمتر از مقدار بحرانی  10.984
0.05

2
= -/3204است فرض صفر رد می شود و با توجه به فاصله اطمینان ) 1/96+

که نشان دهنده انتخاب بیشتر گزینه  می باشد 3و میانگین رتبه ها کمتر از  ( که مقادیر منفی را در بر می گیرد-/4613

بریز از ولیعصر تبنابراین بیشتر ساکنان محدوده سه راه ؛ ها خیلی کم و کم در پرسشنامه توسط نمونه آماری می باشد

 مبلمان شهری محدوده مورد مطالعه رضایت مطلوبی ندارند.
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 1 جدول

 ولیعصر تبریز هیمیانگین رضایتمندی از عناصر مبلمان شهری در سه را
 ردیف گویه ها میانگین انحراف استاندارد

0/71 
2/52 

 
 1 سرپناه ایستگاه تاکسی

 2 استقرار تابلو وعالپم 2/67 1/14

 3 نصب سطل آشغال 2/72 1/12

 4 رنگ آمیزی جداول 2/75 1/00

 5 فاصله میان مبلمان 2/35 1/08

 6 قرار گیری کیوسك روزنامه فروشی 2/18 1/05

 7 المان های بومی 2/74 1/06

 8 چراغ برق و میزان نور قرار گیری تیر 2/59 1/18

 9 شبکه راه ها و بحران رفت و آمد 2/49 1/14

 10 کفسازی پیاده رو ها 2/54 1/15

 11 دسترسی به تلفن عمومی 1/73 0/99

 12 سرعت گیر، خط کشی عابر پیاده وپل هوایی 2/53 0/86

 13 سازگاری کاربری 2/13 1/07

 14 تنوع کاربری 2/38 1/16

 15 تسهیالت و تجهیزات عالئم راهنمایی 2/55 1/11

 16 روشنایی شب 2/90 1/02

 17 پیاده رویمشوق  2/89 1/17

 18 امنیت در روز 2/87 1/06

 19 امنیت در شب 2/42 0/88

 20 امنیت زنان و کودکان 2/70 1/12

 21 وجو فضای سبز در محدوده 2/82 1/22

 22 پاکیزگی خیابان 2/68 1/02

 23 دسترسی به انواع کاربری ها 2/65 1/00

 24 دستری به ایستگاه های حمل و نقل 2/81 0/94

 25 مکان نشستن 2/23 1/11

 

 
 2جدول 

 آزمون تی تك نمونه ای 

 

Test Value = 3 

t df میانگین 
سطح معنی 

 داری

اختالف 

 میانگین

فاصله اطمینان تفاضل میانگین 

 دو گروه

 باال پایین 

-984/10 میزان رضایت  119 6092/2  00/0 39083/- 4613/0- 3204/0- 

 

 تحلیل عاملی
با شاخص  25 عوامل اصلی در رضایتمندی از مبلمان در قالب تحلیل عاملی مشخص شد. در ایـن راسـتا تعـداددر ادامه  

و آزمون بارتلـت  573/0 دست آمده برابـر بـا به KMO عوامل بررسی شد. مقدار استفاده از پرسشنامه به منظور استخراج
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در  .ها برای تحلیل عاملی استداده دهنـده مناسـب بـودن میباشد که این مقادیر نشان 000/0 دارای سـطح معنـاداری

ها پیشنهاد کردند. آنها بیان  ای از ارزشها برای تفسیر شدت روابـط بـین متغیرها و عاملمطالعـات کـومری ولی دامنه

خوب  نسبتاً  55/0تا  45/0خوب،  63/0 تا 55/0خیلی خوب،  71/0تا  63/0و باالتر عالی،  71/0ارهای عاملی ب کردند کـه

عامل خالصه شدند. ایـن عوامـل درمجموع  6مورد بررسی، به شاخص  25با توجه به  ضعیف است. 45/0تا  33/0و 

تحلیل موضوع مورد  کند و نشان دهنـده میـزان قـدرت ایـن عوامـل دردرصد کل واریـانس را تبیـین می 08/64 نزدیك

 .نظر است
 

 3 جدول

 مندی از مبلمان شهری محدوده مورد مطالعهعوامل اصلی رضایت
 عامل

 متغیر ها
6 5 4 3 2 1 

      663/0  روشنایی شب 

      615/0  امنیت در شب 

      556/0  چراغ برق و میزان نور قرار گیری تیر 

       

 سرپناه ایستگاه تاکسی

 گیری کیوسك روزنامه فروشیقرار

     689/0  فاصله میان مبلمان  

     651/0  سازگاری کاربری  

     495/0  مشوق پیاده روی  

     407/0  هادسترسی به انواع کاربری  

       

 دسترسی به تلفن عمومی

 کفسازی پیاده رو ها

    534/0  المان های بومی   

    502/0  پاکیزگی خیابان   

    483/0  وجو فضای سبز در محدوده   

    423/0  مکان نشستن   

   598/0  استقرار تابلو وعالپم    

   493/0  رنگ آمیزی جداول    

   488/0  نصب سطل آشغال    

   411/0  سرعت گیر، خط کشی عابر پیاده وپل هوایی    

  484/0  امنیت در روز     

  341/0  امنیت زنان و کودکان     

 تنوع کاربری       

397/0  و آمد شبکه راه ها و بحران رفت      

333/0  ی به ایستگاه های حمل و نقلسدستر      

 تسهیالت و تجهیزات عالئم راهنمایی            

7/608 9/37 10/67 11/28 12/14 012/13  درصد واریانس 

080/64  مجموع واریانس تبیین شده 

 

ر ولیعص یسه راه محدودة تـوان عوامـل سـنجش و بررسـی رضایتمندی از کیفیت عناصر مبلمان بر این اسـاس می

 به ترتیب موارد زیر بررسی کرد: تبریز را
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 دهد،را نشان می روشنایی های مرتبط بـا عوامـلعامل اول: از آنجایی که این عامل، بیشترین بارها را بر روی شاخص

 شود.روشنایی نامیده می کیفیت عامل ایـن عامـل تحـت عنـوانلذا 

 ویرمشوق پیاده ها،سازگاری و دسترسی به کاربری های مربوط بهبیشــترین بارهــا را بــر روی شاخص :امــل دومع

 شوددهد و لذا این عامل تحت عنوان دسترسی و آسایش نامیده میرا نشان می و فاصله میان مبلمان

 دوجو، ابانیخ یزگیپاکی، بوم یهاالمان های مرتبط بادر عامـل سـوم بیشـترین بارهـا بـر روی شاخصعامل سوم: 

 شود.است که این عامل تحت عنوان کیفیت معابر نامیده می نشستن مکان و سبز در محدوده یفضا

 یزیمرنگ آ، عالپم استقرار تابلو و های مرتبط بااز آنجایی که این عامل بیشترین بارهـا را بر روی شاخصعامل چهارم: 

 باشد این عامل نیز تحت عنوان کیفیتمی پل هوایی گیر، خط کشی عابر پیاده وسرعتو  سطل آشغال نصب، جداول

 شود.جانمایی و کیفیت عناصر مبلمان شهری نامیده می

اشد بمی زنان و کودکان تیامنو در روز تیامن های مرتبطبیشـترین بارهـا بـر روی شاخص پنجم در عامـلعامل پنجم: 

 شود.نامیده میاین عامل تحت عنوان امنیت 

 تگاهسیبه ا سیدسترو  شبکه راه ها و بحران رفت و آمد های مرتبط بابیشترین بارهـا را بر روی شاخصعامل ششم: 

 شود.را دارد و از این رو این عامل نیز تحت عنوان کیفیت حمل و نقل معرفی می حمل و نقل یها

 

 ضریب همبستگی اسپیرمن
توان آنها را به رتبه تبـدیل کرد و سپس گیری شده باشند، میای یـا نسـبی اندازهفاصلهصورت ها بهدر صورتی که داده

از ضــریب اســپیرمن بــرای نشــان دادن درجــۀ د ای اسـپیرمن را محاســبه نمــوضـریب همبسـتگی رتبـه

شــده اســت. نتــایج نشــان  مندی از عناصـر مبلمــان شــهری اســتفادههمبستگی عوامل در ارتباط بـا رضـایت

 ( ارائه شده است.4) ی همبستگی بین عوامل استخراج شده با سطح رضایت شهروندان اسـت کـه در جـدولدهنده

 
 4 جدول

 محاسبه ضریب اسپیرمن 
p-value عنوان ضریب اسپیرمن 

 کیفیت روشنایی 0/625 0/00

 دسترسی و آسایش 0/531 0/00

 معابرکیفیت  0/44 0/00

 جانمایی و کیفیت عناصر مبلمان شهری 0/391 0/00

 امنیت 0/161 0/00

 کیفیت حمل و نقل 0/128 0/00

 

 ؛ وروشنایی نسبت به سایر عوامل وجود دارد کیفیت دهـد، رضـایت بیشتری از طورکه جدول فوق نشـان میهمان

 .باشدکمترین آن مربوط به امنیت و کیفیت حمل و نقل می

 

 گیریهنتیج
راهی ولیعصر تبریز با استانداردها و ضوابط طراحی و ساخت مقایسه و تطبیق در این تحقیق مبلمان شهری محدوده سه

خواهی از شهروندان هم استفاده شد در واقع ای و نظرتر از روش پرسشنامهضمناً برای دستیابی به نتایج دقیق داده شد،

های این پژوهش می توان چند ه را مورد بررسی قرار داد. از مجموع یافتهتحقیق هم بعد عینی و هم بعد ذهنی مسأل

ی است ها فلزی یا بتندهد مواد بکار رفته در بیشتر نیمکتهای میدانی نشان میبررسینتیجه مشخص را استخراج کرد؛ 
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ت. را به حداقل رسانده اسکاری مناسب و پراکنش نامطلوب با مسیر تردد عابرین پیاده امکان استفاده همچنین عدم رنگ

ها در این محدوده چهره نامطلوبی را از خود بر جای گذاشته و همچنین عدم های بزرگ بر روی جویدانوجود زباله

راً های کوچك نیز اکثدانتر و خشك، منجر به بوی نامطبوعی در برخی از نقاط محدوده شده است. زباله هایتفکیك زباله

اشد که بها و عالئم، مربوط به عالئم راهنمایی و رانندگی میو بیشتر زنگ زدگی دارند. بیشتر تابلو کاری منظمفاقد رنگ

امکان  اند کهیابی از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند و اکثراً ما بین درختان و یا در جاهایی نصب شدهبه لحاظ مکان

ت. ها در مسیر پیاده شده اسهای برخی از تابلوکج شدن پایهریزی مناسب منجر به باشد. عدم پیدید رانندگان ضعیف می

توان به مجزا کردن مسیر نقلیه عمومی و شخصی اند که از مزایای آن مییابی شدههای اتوبوس در مسیر ویژه مکانایستگاه

دارد  لی معایبی همها تقریباً سهولت دسترسی را برای مسافران فراهم ساخته است ورا دانست و همچنین فواصل ایستگاه

توان به کم شدن عرض مسیر نقلیه شخصی اشاره کرد که در این محدوده ترافیك سنگینی را از خود جای گذاشته که می

کند و همچنین است. عرض سرپناه ایستگاه های اتوبوس به لحاظ استانداردی، نور خورشید را به طور کامل مهار نمی

س توان گفت جنبا چشم پوشی از برخی مناطق محدوده می یستگاه نیز مطلوب نیست.مواد به کار رفته در دیواره های ا

اند که این مشکالت در نتیجه زیرسازی نامناسب ها در این محدوده تقریباً نامطلوب و اکثراً دچار فرو رفتگی شدهکفپوش

دوده اند و در برخی مناطق محصب نشدهضلع غربی( با فوصل مناسبی از هم نرو )باشد. روشنایی معابر پیاده ها میکفپوش

 الخصوص کیوسك ضلع شرقی که دربه هنگام شب روشنایی کافی وجود ندارد. مکانیابی نامناسب باجه های تلفن علی

ترین قسمت محدوده نصب شده است و همچنین از ارگونومی مطلوبی برخوردار نیست. کیوسك مطبوعاتی موجود شلوغ

یابی شده که تقریباً عبور و مرور عابرین مسیر پیاده را سد کرده و همچنین نحوی مکان در محدوده )ضلع غربی( به

ها مواجه کرده است. نبودن برخی از عناصر شهری در این های تجاری آن قسمت را مشکل دید بصری سوارهکاربری

خورد. مواد کامالً به چشم میکه نیاز است،  پارکینگ دوچرخه پارک( وسبز )محدوده از جمله سایبان در قسمت فضای 

 اند و نیاز است به آنها رسیدگیزدگی شدهها عمدتا از شیر آالت فلزی تشکیل شده که دچار زنگکار رفته در آبخوریبه

ها تجاری طراحی شده های متعددی وجود دارد که بیشتر آنها توسط صاحبان کاربریمحدوده مورد مطالعه پل شود. در

های آماری گویای عدم رضایتمندی نتایج حاصل از آزمونضمناً ده و سواره را مختل کرده است. و ترکیب مسیر پیا

در مجموع می توان گفت  شهروندان از مبلمان محدوده مورد مطالعه است و رضایتمندی از حد متوسط کمتر است.

دهد که در این محدوده مر نشان میاین ا. مبلمان شهری محدوده سه راهی ولیعصر تبریز در وضعیت نامطلوبی قرار دارد

ن در های انسامبلمان شهری می تواند بر کیفیت کنشاز شهر تبریز به روابط و نیازهای شهروندان توجهی نشده است، 

های انسانها به ذهنیت و بازنمایی ذهنی جهان بیرون انها بسیار وابسته فضای عمومی شهرها تأثیرگذار باشد؛ زیرا کنش

ند بستر ورود شخصی با قلب پاک و لطیف یا قلبی آشفته را به فضای عمومی فراهم کند. هر چفدر این است و می توا

تر باشد تأثیر بیشتری بر ارتقای کیفیت زندگی ذهنی آن ها دارد لذا مبلمان های ساکنان شهری لطیفاداراکات و ذهنیت

 .یك شهر می تواند نقش مهمی در این فرآیند ایفا کند

 

 پیشنهادات
 باشد زیرسازی و نوع های محدوده مورد مطالعه در قسمت ضلع شرقی و تا حدودی ضلع غربی نامرغوب میکفپوش

 آنها باید حالت ارتجاعی داشته و در مقابل سرما و گرما مقاوم باشد.

  اید مطابق بشیب کفپوش باید به تبعیت از استانداردهای شیب عرضی و شیب طولی رعایت شود منافذ کفپوش نیز

 با استانداردهای رایج یعنی یك سانتیمتر باشد.

 ابی و یهایی مکاندر این منطقه با توجه به حجم ترافیك پیاده )خصوصا ضلع شرقی( و عدم نشستگاه باید صندلی

 نصب شوند.



 179 و همکاران مبارکی... / مندیو سنجش رضایتارزیابی وضعیت مبلمان شهری 

 فلزی یا بتنی( مناسب فصول سرد نیست باید از جنس چوب و پایه های آن از جنسموجود )های جنس نیمکت 

 آهك باشد.

 ها بهتر است در مجاورتها در جلو مغازه، نیمکتهای تجاری برای نصب نیمکتبا توجه به عدم تمایل صاحبان کاربری 

اهر و یا البالی درختان موجود در محدوده و همسطح با پیاده رو  -فضای سبز نزدیك به خیابان آتش نشانی، پایانه تبریز

 نصب شوند.

  متر باشد.سانتی 95لحاظ استانداردی رعایت نشده و مطلوب است حداقل عرض آنها عرض باجه های تلفن به 

 .در طراحی باجه های تلفن نیاز است به استاندارد ارگونومی معلولین و جانبازان توجه شود 

 های تلفن در محدود کم است باید حداقل دو نمونه نیز اضافه شود.تعداد باجه 

 ؛ کهگذاری شوندها مختلف بر حسب نیاز و با فاصله مناسب از هم جایباید در مکان های موجود در محدودهدانزباله 

 خورد.کمبودهایی در قسمت ضلع شرقی هم به لحاظ تعداد و هم از منظر مکانیابی به چشم می

 .چندین مورد زباله دان که از جنس آهن زنگ زده می باشد، باید جنس آنها از مواد مقاومتر باشد 

  های این اری شوند و همچنین پایهکگرن زدگی شده و باید مجدداًعالپم راهنمایی و رانندگی دچار زنگتابلوهای

 در برخی نقاط کج شدگی دارند که باید به درستی پی ریزی شوند. هاتابلو

  رو محدوده فضای سبز( برگردانده شود چون هم عرض پیادهخود )کیوسك مطبوعاتی بهتر است به مکان سابق

 تواند نیاز مردم محدوده را به لحاظ دسترسی فراهم کند.و بهتر می وب استمطل

 باشــد، بایــد از آثــار هنــری و هــای اصــلی و مهــم مــیی مــورد مطالعــه کــه بــه عنــوان یکــی از خیابــانمحــدوده

ــزیین شــود ــش داده و ت ــم آرای ــش عالی ــت، آرای ــا هوی ــه  ت ــورد مطالع ــه فضــای محــدوده ی م ــژه ای ب و انســجام وی

 ببخشد؛

 تواند در فضای سبز همچنین راه های مخصوص دوچرخه برای این منظور اختصاص داده شود. ایجاد پارکینگ می

 محدوده و در کنار درختان طراحی شود.

 ای ههای معبر سواره و پیاده باید بر اساس اصول استانداردی تعبیه شوند و نه به حالت زیگزاگی و با فاصلهروشنایی

 ناموزون از هم.

 داد شود تعبهداشتی و از انبساط و انقباض هوا در امان بماند. پیشنهاد می باید کامالً هامواد به کار رفته در آبخوری

 آبخوری افزایش یافته و از جنس استیل تعبیه شوند.

 .با توجه به عبور دوچرخه، موتور سیکلت و حتی ماشین تیرک ها باید با فاصله مطلوبی از هم نصب شوند 

  باشد.پارک( برای در امان ماندن از شرایط جوی الزامی میسبز )نصب سایبان در محدوده فضای 

 هــیچ تقــابلی بــا فرهنــگ و  طراحــی مبلمــان شــهری بایــد بــا فرهنــگ مــردم محــدوده همســو و همگــام باشــد و

 داب و رسوم مردم نداشته باشد؛آ
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 .60- 45، 11(. شناخت محتوی فضای شهری، نشریه هنرهای زیبا، شماره 1381پارسی، حمید رضا )

، سال 2 نامه شماره ژهی، وهایمجله شهرداری، مبلمان شهر یطیمح ستیسطل زباله عنصر ز(. 1379) ، سولمازونینیحس

 .61-66 ،خرداد 13دوم، شماره 

 تولید دفتر گسترش انتشارات :تهران ،تحلیلی نگرش شهری، فضاهای عمومی(. 1389.)زهرا خدایی،؛ مجتبی رفیعیان،

 .اول چاپ علم،

 ،شهر اصفهان یمرکز بخش یمحدوده گردشگر(. تحلیل فضای مبلمان شهری 1386) نینازن ی،زیتبرو  یعل ،یآباد یزنگ

 .70-84 ،22 ،دانشگاه اصفهان یمجله پژوهش

 ، تهران: سازمان زیباسازی شهرداری تهران.اتوبوس ایستگاه. (1379سازه کیش )

 ، تهران: سازمان زیباسازی شهرداری تهران.باجه ی تلفن عمومی. (1379سازه کیش )

 ، تهران: سازمان زیباسازی شهرداری تهران.سطل زباله. (1379سازه کیش )

 تهران.، تهران: سازمان زیباسازی شهرداری مطبوعاتی وسكیک .(1379سازه کیش )

 ، تهران: سازمان زیباسازی شهرداری تهران.گلدان و گلجای (1379سازه کیش )

 .، تهران: انتشارات سکه و خیام، چاپ اولمجموعه ی کامل حقوق شهرسازی و معماری. (1378.)سید صدر، ابوالقاسم

 .دیدگاه های نو در جغرافیای شهری، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم .(1374.)شکویی حسین

 دانشگاه تهران. انتشارات ،ایعلم جغراف دگاهیاز د یشهر یونوساز یبهساز(. 1384.)پوراحمد، احمد ؛یعل ،یشماع

 .چاپ ششم ایران، صنعت و علم دانشگاه انتشارات ، تهران،شهری ریزی برنامه کارگاه(. 1375.)اسماعیل شیعه،

عملکرد موثر مبلمان شهری در هویت بخشی و ارتقاء کیفیت (. 1393)محمدرضا  ،رضائی آقامیرلو عاطفه و ،فرج اللهی

فضاهای شهری، اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار، تهران، موسسه ایرانیان، انجمن 

 .معماری ایران

شهرتهران،  یمورد در برابر زلزله )مطالعه یمبلمان شهر یریپذ بیآس یبررس(. 1388)نگار ی، حسنو  فروه ،یخان یفضل

 82-70، 3، ، امداد ونجات یفصلنامه علمبلوار کشاورز(  یتا انتها ریهفت ت دانیمحدوده م

 تهران، نژاد، خسرو هاشمی دکتر مترجم شهری، فضای و موفولوژیکی ژیکی تیپولو عناصر مفهوم (.1375.)راب کریر،

 دانشگاهی. جهاد انتشارات

جدید برای لندن، ترجمه فرحناز نوبخت، ماهنامه شهرداری ها، سال دوم، (. مبلمان شهری 1979لیف شوتز، الکس )

19. 55-64. 

مطالعه موردی: شهروندان )(. تحلیل وضعیت مبلمان شهری و سنجش رضایتمندی 1395محمدی، علیرضا و پیشگر، الهه )

 .116-97. 27، 8، دوره آمایش جغرافیایی فضاحاشیه رودخانه بالیخلی چای اردبیل(، 

 ، سال دوم، شمارهها یشهردار مجله، یابانیخ یو صندل مکتیها، ن ابانیخ یمبلمان برا یطراح(. 1379) ، رضاییمرتضا

17 ،48-60 

 کشور.ی هایتهران: انتشارات سازمان شهردار ،یمبلمان شهر یدر طراح ییهاافتیره(. 1381.)رضا ،ییمرتضا

 64-51، 21، شماره مجله شهرداریهاامل اجتماعی، تع گاهیشهر، جا یعموم یفضاها (.1380) ومرثیک ،یمسعود
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